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de partido

Será pub licarla hoje
F..J:úp 19 (IYIeridfonai) _ -L:= __ .." -

D..t;'V.e;rs ser pubUcacto no
.

uDisno Oficiai '1 de arnannã
2. pO'i"ta:ria do CI�-P. recente-
��leiiÍ:'E' arrtnv�ãa pela COFAPr
qLie estahelecs novos preço�
para os d .. rtvados do petr ó

leo. Como já foi nottciado, o

aumenta dn gasnlína deverá
ser de cinquenta centavos .

./'. fixação definltiv,," de-

perid � das alterações a que'
Está sofrendo B, !abel.i, e[fi

virtude de haver a COf.'�'\.P

rnodífícado a cornsssâo do,

Pij,-tos revênde.dor'es. que tie-
vi'ria ser de nove por cento

e que será de vinte centavos

por litro,

esta"�Jec:e
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Ofensiva de TUo contra os inimigos mr regime

�.,

BELGRADO, 19 (UP) - A

I
p'pno do. "Comité" central,

condenação de que foi objeto que se reunirá dentro de mes

':' sr. Milovan Djilas, ex-secre, e me io .

tario do "C::mité" executivo Essas tarefas de organiza
da União dos Comunistas lu':' ção serão precedidas, sem du
goslavos, poderia ainda atingir vidas, pela ,dimínaçã,Cl dos "p.le
um certo numero de "ínimi, mentes estranhos que nestes
gos de classes" que se eneon, ultimos tempos ergueram ri

tram, segundo expressão do cabeça de todos <JS lados.
marechal Tih:l, "no seio da DJILAS ANTECIPA-
União dos Comunistas, onde SE AO REPUDIO
g� manifestavam de díferen; BELGRADO. 19 (UP)
tes ln')dos"· (M'lovan Djilas apresentou sua

° chefe da União dos Co- t renuncia como presidente do
munistas realmente deu a com t Parlarrs-nto Iugoslavo ant.ss i
preender com clareza que "a que o Ccmité Central do Par
vlgllancia" dos comunistas ha tido Comun'sta o houvesse des
via dado prova de defeto e pojado de suas funções como

que o problema da organiza, membro desse ccmité.
(:ão da União Comunista deve, A julgar pela noticia vcicu
ria ser abordada no proximo lada hoje pela agencia "Yugo-

VOLTa DO CIIRTIZ o CISO DO
C ONCUR SO iDOS FOSTILISTIS

� .•.Jt ...
sa caríóca, disse o ex-dire
tor do DCT:

RIO, 19 (Merídlonal)
Foi amplamente divulgado
que já havia sido remetido
ao Ministro da Viação o in

quérito mandado instaurar

para apuração da responsa
bil.idade na víolacão do se

gredo do concurso para pos
talista do Departamento
dos Correios e Telegrafos .

O coronel Adauto Melo, na
época diretor {h DCT, te

ria :::ido apontado como o

príncípal responsável pelas
irregularidades.
O (,01'011f'l Adauto rvft"lo,

que não depois no inquér-ito
preferindo deixar que p
mesmo corresse ii revelia

para se defender da Justiça
f;}i procurado pelos jornais
mais recusou-se a fazer

qualquer comcntario em

torno do assunto, pois não
tt·m conhecimento de (�ue
já tivesse terminado o m

quérito e das conclusões a

qu'e terá chegado li comis

são.
A propósit,) sempre fir

me na proposição de não te

ceI' comentários a

proPoSi-,to do caso Que vem ocupan-
do com destaque a impl'en- r._iiiiiiiillliiil IiiiilliiiIliiiillii 1ItI

"Não sei nada do que foi
publicado e acredito que
noticias como essa venham
de pessoas interessadas em

fazer confusão".

press", isto indica que Djilas
antec'pou.sa a um repudio pu
bllco do partido aos artigos
que publicou na imprensa ten
do preferido retlrar.se do go
verno antes que fOSse pedida
sua destituição.
Segundo a "Yugopress", a

renuncia será considerada na

primeira sessão conjunta das
duas Carnaras do Parlamento
no curso d� presente mes.

AMPLA DIVULGA
ÇãO

Entrementes. o Partido Co
mun sta Iugoslavo, tem dar-o
ampla publicidade pelo ta010
as discussões do caso Dj ílas,
CI)11��nr: t.r_ment'(' a Radio Rt i
gr[�oo li' .errompe 5':US p·:o
graru-t-; oara inserir P ar ti: r! s

d�l:J,:t'·" aue tivera.n lugar 1.0
::.: -míté Centra! do 1�1 .. tido, r,s

quais c nlmln 'ram .'·om a dcs
t.iu (',k c'v Dji,las (ld d!r:::,::'n
(kc�r r-r can ism« .

Emboru !l maior', das (H r,

niões seja de condenaçã.a
.

a

Djilas por sua "pornografia
pol it íca", ou por "não have-r
díscutldo antes �;�'.ls arttcos
com seus camaradas,. prefe-.
ri'ldo lançar dretamcnto ás
ruas suas idéias", ouvem-se

tambsrn vozes em sua defesa.
Uma destas é a doi! Vladimir
Clmclul na 2,& pago letra fi.

.�-�------_._----

Rua 1 $ de Novem bro, 900 Blumenau

"\'_' ,

�." '.

MOSCOU, 19 (UP) - se,
gundo se Informou, hoje, no
centro petrolifero de Baku,
sobre o Mar Caspio, j'oi ergui
da a mais alta das €statuas de
Lenine na União Soviética.
A estatua de bronze tem 7

metros de altura e é obra do
escrtor Djalal Kariagd, do A�.
zerbaíjão-

.

Anunciou-se tambem que u
ma gigantesca estátua que
simboliza o rio Volga foi le
vantada ás margens de um la
go artificial, ao norte de Mos
ccu, criado pela união do Rl0
e o Canal Moscou.Volga. ..A
estatua representa o rio fa
moso na forma de uma mulher
estendendo seus braços, e é
obra do escultor S. Chapo,
chnilmv.

:mo ANOS DE INCOR
POItAÇAO

LONDRES, 19 (DP}
Moscou celebrou o tereelrc
centenarlo da incorpQl'a�ão da
Ucranía á União Soviétfca
com inusitada pompa, mas ti.

prcveítou .a onortunldadé para
recordar que embora os dife_
rentes povos da URSS sejam
todos iguais. o povo russo se

dístlngu» -espec'alrnecté den
tro da Unão Soviética.
Em uma declaração oficial

() Kremlin disse que "6 papel
decisivo no estabeleéimento
do socialL�mo na URSS cor

respondeu ao grande povo rus

so, o princ'paI dentro das na

ções iguais do Estado Soviéti_
co multinacional.
Foi o'?ste .� tema do .:'xtcnso

documento com que o Krem
En, ao que parece, deu noti
cia oficial da que o cidadão
rllSSO prima sobre o c'dadâo
de qualquer dos demais Esta
dos soviéticos. A declal'acão

PUhas E V E R E n O y
Para lanterfiã� e radhn

pronta entrega - preços especiais para
revendedores
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BLUMENAU, 20-1-1954

Encontram...se à disposição dos srs. acionistas desta socíe,
tando tratar-se de um fun- dade anonima. na séde social, sita à rua Amazonas n.o 4906,

.

Br '1 em Blumenau, os documentos exigidos pelo art. 99; letras a,ClOnarIO, como o aSI b e�. do decreto, lei n,o 2.627, de· 26 de setembr.o de 1940, re-I---------·�-------------------_--tambem mantem no· .exte-. ferentes·ao-balanço geral encerrado em 31 de dezembro de
rior; para observar e jnror- '1953. .

.

.

ma.r sobre a conJ'untura in-
." Blumenau, 9 de janeiro de 1954. '

Ernesto Stodieck Jr. - Diretor Gerenteternacional.

Sr. Osvaldo Orico salienta que
o regime não funcionará nor-. realizarão suas deliberações
malmente ou funcionara: com um grande cartaz, que diz
inevitavei� surpresas e sobres;" "Não entre. A sala acaba de
Saltos, enquanto' não furicio. ser limpa".
nar com' elé ti Conselho Na-" Há quatro meses nela, uma CAIRO, 19 (UP) - O Tri
cionaI d1e Economia, sabiamen para cada potencia, dispostas bunal de Heliopolis adiou ho
te .disposto p&la Lei-.Maior em quadro, sob um mural que je para fevereiro, o julga
como anteparo a tQda especie rePresenta o dia do JuiZo;} Fi- m�nto do pedido de divorcio
de improvisação quepossa cOm mil. Tem o mural uma gig!J.n- à:Presentado pela .ex_ralinha
prometer nossas finanças e tesca figura, com a balança 'NarI'iman contra ;seu esposo
nosso futUro. Até·hoje, porem da Justiça o anj-o Gabriel to F'arouk. O adiamento foi con
.ele tem desempenhado apenas, cando a trompa e almas ade- cedido atendendo a uma peti-

...;.; SERVIÇO ,'R.APIDO __;; um paPel decorativo em nos-. jandO- pelo ceu.. ção dos advogados, que pro-
s;) meéanÍsmo" instit'qcionaI C'onforme o combinado pe- curam solucionar o caso ami-

Aceita consertos oe confec. • transformadO' numa especie los éomandantes militares das

I
gavehnente, Consta que Fa,

ções rl'e jo�.

I
de Jardim de Platão da Re- quatr,) poteJ;lcia.s,

..

na prime.ira ro.Úk. teria agora concordadO,pública com faculdade de po. semana os ministros 'se r.eúni- com o divorcio, desde que

�=..::..::..::.::��:...::..::=2!!�������!!!!!!!!!!!!�" d'er falar mas seD;l dhieito de rão no edifício do setor norte- Narriman reduza seu pedido
•

ser ouvído, Diz adiante o sr. americano, o segunda na sede

'j
de mensalidade, em noventa

- OsvaldO Orico na justificação da embabcada soviética,' a ter- por cento, de quatorze mil
'......""".......... do projeto:; ceira no 'priméirú, e assim su- para mil e quatro dólar!=s por

'" · -'.i -'Enquanto pelo Conselho cessivamente.· . mês·
Procura-se um c,ontador formado para. contabilidade e de Defesa Nacional transitam

serviços gerais de escritorio num depósifo 'ae- ãr'lnãrih1iõ 1)or fados os assuntos que .dizem
:atacado.· respeito á segurança mterna

. 0$ interessados queiram dirigir-se por carta a proprio e externa do país, não se tem
punho, indicand'O })rática,� pretensões, à caixa postal, 339 - conhecirriento de· ·uma quoo-".
Bhiménau-

'

, .'
.'

tão; economica importante; das .

muitas discutidas no Congres
so que passasse pelo crivo do

.

Aútomovel "vân�à�ti,í -modelo 1950, 'em óti.ÍUo estado,' '�i�S:l�� �����s��'�in�����:.
pOT. motivQ .de mudança. �oni pneus no!o� de fa1x:a _b,ra.n�a, menta ou parecer.

'

.estofamento: c de nn:ylon"; sum.Iena de. "pISCa!' e ar e&ndlClÓ�
nado. :preÇO �e Cr$ 8-5·000,00. Tratar em Itajaí (SC}, pelo
telefone 384,;'

lou na faca-pei",eira que ad
quirira.
Pelas 1 7 h::Jras do mesmo

dia permaneceram na residen
cia do vigario Benjamim dos
cidadãos, um dos quais João
Marinho, p,edind-o uma certi
dão de batismo para determi- tilíano Ramos, P'9sto de Sui� demar Bornhausen, o Prefei'
nada pessoa. Ao tornar conhe- nocultura e Praça Ermemher-

-I
te que construiu a ponte quecimento que se tratava dle pes- g.o pell�zze.tti s.erão

3llgUmaS,
ha muitos anos servia de au-

soa nascida em 1885, infor_ das óbras que o Governador têntico "caça votos". '

D1:2.U o padr.e da imp()ssibilid'a_ Bornhausen inaugurará, em
.

de de abender ao pedido. Foi Rio do Sul. Oquanto bastou para que João Moradores do populoso bair
.

lVral"inho insultasse o sac.erdo- ro Proletário estão preparan-
te, penetrando-lhe casa a den do uma gigantesca Comitiva força capaz de contr�balal1çar
trQ, derrubando uma pilha de para pleitear, junto ao Che- a partida populista do sr. A_
discos. O garoto que assistia :lle do Executivo catarinens,e, dh.emar de Barros, a essa al
a cena, correu ao' quart::l do a promessa da· construção tura da sltuac;ão já considera
vigarío, apanhou o -rev.olv.er, imediata, d'e um Grupo Esco- do co:n0 posslveI de empolgar
e Voltou á sala, em socorro do lar em Canôas. E nós que 0, elelto�ado,. na �ua arranca

tio. Foi

intercep.
tado pelo Vi_j

conheoemos q qUanto o Go- da pf;1o mterlOr do Estado,

gário que lh.e tom,ou a arma, vernador vem íazend,? pelo"
1_..3ndo depositá-la debaixo do ensino em Santa Catarma, a- ..

é(Ílchão, d� cama· O garoto, creditamos que o Bairro Pro-
todavia insistiu reaparecendo letário será atendido em suas
mi sala, agora com faca?pei- justas asp:rações, porquanto
)lJ2ira, arma qUe igualmente assim marcharemos, com ma

foi aprerendida 'petrJ padre. iores facilidades, para um fu
Quando o padre Benjamim se turo grandi·::So. Que o Go
dirigiu á c,ninha para guar_ vernador Bornh�usen ate!1da E' preciso paralizar o
dar a faca-peixeira ouviu um ao apelo do BaIrro lCanoas crescimento do índice de
tiro, Voltou-se nar� trás e ve_ são os nossos votos mui sin- criminalidade no Rio. E'
riticou que Joãõ Marinho tom ceras, pois sabemos' contar
bava ao solo, morto; Ao lado nesta campanha, com (J apoio, problema do� n:a�s urgen-
do corpo, brandindo a arma

r
incondicional do Prefeito Wal tes e dos mms senos.

estava .o menino.

çõ�,V�g����;:;kD�;!i�:����; ImIllMmnalttllelmrnnlll:I�lIIam�mennmEmlllsmbmeUlnbnnmKflmol.'eUbllllneUlrUlliUla ve,sao do garoto, seu sobrl. _

.

=:
nho ...: ::

)I ,

�

Entretanto, pairam ainda aI :I
gumas dmiid$s. Presume-se ,:: ,JARDIM BLUM1DNAU i
que o padre e o menino fo... : a
ram instruid-?s para apresen- = i'AltT08 -.. PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ:ii; !iitar depoimentos falsos, ha-I ::

- COMPLICAÇõES -- =
vend') quem afirnl1e que o I:: SERVIÇOS J:lRE>·IIlATAL !
assassino foi o pad're Benja- :: CONSUL'l'AS ME'DICA:!! DIA'ltIA8 � t � 11 DOBAi! Si
mim e que o crime foi 'origi- j

i
.

=:

,�,FFffi�iiíiiiiíiiiiiíiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iliiiíiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii �}· nado por questões politicas. r!'AillüiiümiillIDlmiüimiimiimmmmnmnmmnUmiPUmimmiü�!
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DOM BOSCO
d 'o Sul

.

passos iniciais. Mas convém

fris?r, ,que? tarefa é árdua,

;EMPREGADA
-

DOME�JKA

e pouco são os obreiros. E'
a isto que lanço meu apelo,
M disfinto quadro social
deste Clube, no sentido de

Dijer, autor- da biogc'a!i.i do sua colaboração, para a

marechal ':rito, que disse: "Cn campanha dos mil sócios,
m., e .pcssive! enlamear . '1 es- em pleno desenvolvímento.
S? 'ho�m sem 'salpicar a nós .C.'om esta colaboração. nãon.esmost" Díjer erítteou em - ,

seguiõa, aeerbamente, a seus terei dúvidas quanto a rea

solegas,"ainda há uma semana Iizacão deste objetivo. Ter
�iam os artigos de pjilas com min�ndo quero aqui agra-interesse e aprovaçao, para ·10 d' r d f d d

.

-

go mudar rapidamente de pa-.' ece o un o o coracao,
recer quando os condenou "o a todos aqueles que deram
Comité Centtal'>' seu apoio, para minha eloei

cão como Rainha do Clube.
Á. todos O meu muito obrí
gado".

,

(ASA NA PRAIA DE
.

�
-

-

PICARIAS
J - M

t

seculo, para 68 anos, atual
mente. O numero de mortos
por doenças contagiosas di
minuiu de 678' para 66 por
cem nril.habitantes, no ·mesmo

período: Em 1918,' dez por
cento das crianças nascidas
nos 'Estados Unidos morriam
antes de um ano; hoje menos
de tres por cent-o, morrem no
'primeiro ano, A morte de
mães' diminuiu de 622 a 63 por
cem mil partos, no cmesmo pe;
níedo•.

Beeem construída, dois pa
vimentos, amplas. -vjanndas.•

Caminhonete pel'JÍa, Che.. }Wssuinoo ga�em. - Ven
vrolet... 1946" em bOm es!ado. de:,;se por Préço de ocásião. -
Vêr e tratar na OfIcina, .Tratar na oasa Caça e Pesea,

R�llter. balrr.õ da, Velha.

Ji"AÇAM SEUS
l
ANUNCIOS

(OM P:R A - SE
JORNALINESTE

AlMAS 'E MUNltõESí', .

.' -

.,
UDla cabine de aço, quê pos

sa. s-él' adlàiptàda em um eamí
nhãô<DE 'SOT<J, de 5 tonela-
das.

.

. .. ,. ,'. ,

Tratar are NAVITA; à R.ua
XV de NovenlbÍ'o; 1.513
Blumeuau�

.

Armas de êá.i?a,· upbr:
te," revólvere.s.c p!St&�

,

lâs etc. _. qualquer.
.marca. COMPRAM-SE

NA G torna ímneratívo 'estudá�as
dentro da Iímrtacâo aconselha

distrito policial, narrando o' da pela realidade economíca
.

f d -que hoje atravessamos - a-
errme, e azen o graves a-' Hás caracterizada por sérias
sucões á vitimá e 98US com-: .dificuldades qUe vnm �ntrapanheiros, .que aliás já são vando o desenvolvimento da
bastantes conhecidos. das índustrfac-; e observando ri-

,

.

d d
,-'

l'
.

d' . , gorosamente o verdadeiro ní,
au�()ri.a es co

.

9.0 i�trl-: -vel da elevação do custo de
to. vida";

PR.E(lS� .. SE(asa Pesca e (aça
- BLUMENAU ...,....

Boa 15 de No ..... 1301
De um rapaz de 16 anos. a.

proxímadamente e que saiba
fatar, inclusive, -It Ill!lemão, pa
ra auxiliar e.praticar na sec

ção de peças.
Apresentar.Sê na NAVITA,

à Rua XV, de Novembl'G,.
1 ,315 ...;.; Blumenau, ,EMPRESA INDUSTRIAL GARCIA S. A.---

. AV I-S:q

E
"tip'os ié' esperamos de.;;te müdo
ganhár o hosso pedacinho de I
paraiso, pois que, .!omo sabe ...J
mos�' dar de beber; aos que, ,

,têm sêde, é obra ,de miseri-
. cordia.

' COncertamo.: , , .

Refrigeradores Domésticos. Rei1'lgeração em Gerai
Mãqtdnas de lavar, Fogões elétdcos, Aspiradores de Fó,

'.

Enceradeiras, .

Liquidificadores etc ...
,,' 'Rétormas - Ptntnrll.

,

CASA DO AMERICANO 8/A..
Secção Domestica

Rua 15 de Novembro, 473 tel. lãS!
.. NOSSA DIVISA E' SEBVm ,.

ERICH ii,

.

;FEHUlUANN

.Estará nesta ci-·

dade nos dias 20 e :��:::������!!��!:��!!!:��������:::�
210 ortopedicos do ;..

último modelo, cin

tos e 'fundas cspe-'
dais e aparelbos
medicinais para'
corrigir defeito;'!. -

Os interessados (Jj_

tas vezes obstado pelo veto,
cumpra sua responsabilidade
primaria da manutenção da
�az e da segurança, ou se es

ta tarefa deveria deixar-se às
<Jrganizações especiais de se

gurança, ou à Assembléia Ge- !
raI.

6) Düleito Internacional:
!considera que a Carta não é
adequada para promover o a

perfeiçoamento do Direito In_
ternacional·

veria considerar-se se pode ad
mitir que nações que não po
dem arcar com serias respon_
sabilidadtes fwanceiras ou mi
litares, tenham. o direito �.
impô-las no seu vetoi a outra
nações.

.

RESPONSABILIDA..

DE PRIMARIA
5) Paz: .Dulles se perguntou

se ,as emendas.à Carta pode-.
Tiam éontri}:)U)r para que o

Conselho' de Ségurança, tan-

WUERGES, nos dias

acima' mencionados,

·Sêca..

f

II (�r,te .

de 4 bilhões nos gastos. com' a ' defesa, I
WASHINGTON, 19 (up·) gresso o orçamento para o

- soube.se hoje que o pl'e- prôxímo ano fiscal, depois de
sidente Eisenhower vai reco' amanhã. As mesmas informa.
mendar um côrte de quatro çóes dizem que apesar desse
bilhões, ou seja'm quatro mil côrte, Eisenhower preconíza,
milhões, de dólares nos gas- rá a concessão de maiores re

tos com a defesa nacional. cursos à força aérea, consí
Tal recomendação será feita derad� achave da nova e::-'Ina mensagem .com que o ehe- tratogra.

-

,

fe do governo enviará ao con,

',.

:i<!'

(OrJIII-RapIM 1111_)
O moderno ,tratamento' ela, ,,i

'unçõM femInina
-

e

...",.. ..
·1.1101&11111 lUIII ..
IIUI "VIII I. L

Bolos Confeit ados
Modelus At'ti.sticos, Pa
ra Casamentõs,: Ani
versários, Pl:!tneira Co
munhão, e Batismos
INI<Ofl.:'VJAÇOES COM

SR Â: M O LI E R
Rua, Ct.rlos

..

Ríschbíe-,
ter, n.o 4130

Telefone, 1 - :{ - U - 1
As encomendas devem
ser feitas sempre com

anteeedencla (mínima
-

'Um d05 melhorea mdoa de

evitar um resfriado � tomar ..

Cagoac: de Alcatru'a XaYÜ:l'.

que atua como PR'ventivo _,
Infecções brônquii:aa II'

�

pulmonares, desinfetando ..
foÍtalecendo 00 6rll:ii06

fdpir&tórios. ADticatarraJ.
pPectOl'wte iii aedativo ÓIl toilIi8t

MO..f'·... COMO 11M puno.
101M tOME O

C:OGMA( III "lGATalo Jl4VWI

_______________________________________________-----.d

Adiado o julgamento1- -5-,
-

do divórcio de Farouk

-Oljcioa Elétro Mecânica
T. HERBST

Rua São Paulo,· 481 f. - .. Telefone,
Caixa Poslal, 203

B l UM E H A U .... SANTA (ATARINA
(Ao lado da Agencia VOLVO)

Oficina especialit;ada etn consertos e enrolamentos
de mótores, dínanlOS e geradores·

D

RecondiCionamento de coletores, para dínamos
iUlOt<rres de qualquer tí.po.

_'-- SerViços de torno e nu�cânica em geral-

e

Perfeição - PJeços módicos ..

A' MAIS ANTIGA DO
Rapidez
RAMO

CINEMAS:
ESTABELECIMENTOS JOSEf DAUX S. A.Comerela!

� A P R E S E N T A 1\1:

(8 BUSCI=Ime
1r�8'8�"Fone :3' ,

H O.T E
as 8 horas.

ANSELMO DUARTE
Nacional!

QUARTA-FEIRA fi O.T E

- ELIANA, na grande fita do cinema

A SOMBRA DA OUTRA

l.-í!O"��' ......._
(ímpr, atê 14 anos)

Uma das maiores realis'[lçôes rlo cinema brasileiro!
A história de ELSA e HELENA!
Extraldo do famoso Romance de Gastão CRULS "A OUTRA"!
Um dos maiores desempenhos da carreira artística. da dupla
mais famosa do cinema Nacional: Anselmo Duarte e Ellana!
Não percam hoje no eíne BUSCH, esta maravilhosa pelteula
do· nosso Cinema!

BREVE - Exti-éía espetacular de CASTRITO e sua orques
tra Argentina de Espetáculos apr-esentando o maior SHOW,
jamais vtstu - em BLUMENAU - não percam breve no C.
RUSem' .

DOMINGO: A ESPADA DOS MOSQllETEIROS!

Cine BLUMENAU
Fone 1156

H o J E QUARTA-FEIRA H o J E
as g horas.
JAN STERLING - TONI CURTIS, em:

TORMENTO S DA (ARNE
A hÍBfól"Ía de um homem iutréllido que aceitou os mais peri
go> dos' desafios!
O homem qUe arriscou a vida e a honra contra iodos os peri
gos!
A história pungente de u mfamoso BOXER!
As mais sensacionais lutas de BDX!

8
sores €speciali7.adas, atenderão aos surdos e mudos, recuperando-os ao

convivia da sociedade. Terminando sua interessante palestra, o prores
so!, Barroso colococse fi díspostção do> 51'S. ver-eadores, afim de elu

CiÔl-los no' que desejassem sobre- a organização da instituição dos sur;
dos e mudos do Brasil.

,

Na Ordem do Dia constou a seguinte matéria: aprovado o projlito
de lei n.o lOS. que concede â Biblioteca "Dr', Amadeu Luz" uma sub

venção anual de Cr$ 3.000.00. aprovada a indicação do vel'€ador Pedro
Zimmermann, pedindo ao sr. 'Prefeito Municipal, o Prosseguimento 'das

obras da estrada geral de Itoupava Central; o vereador Federico Cal'los
Alrende , em eloquentes palavras, lançou seu protesto contra a atitude
da Cla Telefoniea Catarinense, que, em simples aviso, cientificou sens

a�sina";tes. que, a partir de Fevereiro. seria majoraiio o aluguel dos a

parelhos telefonicos, eUl mais Cr$ 30,00. Em .outras palavras, disse que
�, Cia. Telefonica Catarinense não é propriedade de um ô:tador e qUe
achava naturalmente ser um equivoco da Diretoria da empreza, preí-en
('2r majorar as mensalidades, sem " devida e natul'al aprovação préVia
da Camara MunicipaL Lançava 'assim" seu protésto contra a atitude
ditatorial daquela companhia; o vereador Fulvio Emmendoerfer pediU
um voto d,e louvor ao profesor João Barroso PEreira Junior, pelo obra

que vem realizando em pról da recuperação dos surdos e mudos; pediu
o mesmo vereado�' cópia aos srs. v'ereadores do contrato firmado entre
a Prefeitura Municipal e a Cia. Telefonica Catarinense.

.. COMUNICADO Ar ,PRAÇA.
I DEVIDO A' FALTA DE ENTREGA PELOS NOSSOS
l FORNECEDORES, VIMO-NOS FORÇADOS A RACIONAR A

I DISTRIBUIÇÃO DE CERVEJAS, AFIM DE ATENDERA TO
DOS O'S NOSSOS PREZADOS FREGUESES DA MELHOR
MANEIRA POSSIVEL, FAZENDO UMA DISTRIBUIÇÃO E_
QUITATIVA, SEMPRE DE ACORDO COM SUAS ME'DIAS
DE COMPRA DURANTE O ANO,

.

OUTROSSIM, AVISAMOS A TODOS QUE, APEZAR
DO RACIONAMENTO IMPOSTOS PELOS FABRICANTES,
NÃO ALTERAMOS NOSSOS PREÇOS DE VENDA AOS RE
VENDEDORES .

"(EREAUSTA ( ATARINENSEH

� Agradecimento
A fmilia enlutada. de

GERTRUD GERAES
sensibilizados agradecem a todas as pessoas que eu

vitaram (\artões, flores, tele�ramas. coroa� oe .(l,ue
acompanharam a extinta a sua ultima morada'.

Outro-ssim convidam parentes e amigos para a

miss�[le 7.0 dia qUe será celebrada dia, 25 (Segnnda
Feira) as 6,30 Horas na ,capela do Convento, por
mais este. ato de fé e caridade agradecem.

A todos os nosscl3 sinceros agradecimentos.

IBlumel1au, Janeiro 54

A

medida tão útil à popula
ção foi novamente esqueci�

,
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plano
fidaI. pelo que deseonhe
da o assunto.

OBSERVADOR
Mais tarde, o "Díárío da

Noite" abordou o ministro
Osvaldo Aranha a respeito.
Respondeu-nos o titular

da Fazenda tambem nega':'
tlvamente. Esclareceu, no

entanto, encontrar-se no

Brasil, um alto funcioná
rio do Banco Internaeiónal,
como observador financei�
ro, o qual, no entender do
ministro da Fazenda, é um
notável financista. Mas, o

sr. Osvaldo Aranha não
deu à sua permaneneia ca

rater excepcional, salíen..
(Conclui tlll z.a página letra J).

:..�

Nenhuma· resultado do Aranha
Ir

comlssao estudar oveiu
Sob.· ameaça de greve, exllllgíiilram-'-os r pr�;;;it!9d�vr����jia diVt�

_ gada por um vesper-tino,
de que teria chegado. ao

marilimos 50 por cento das .

soldadas ����ªl�i;�:��r�RIO, 15 (Merid.) - O di- tes; não operecéndo porem cada mês, disposição que cons Impcnhn a penalfdade de h 'Do>. d N lt "reter do Loide Brasileiro sus- argumentos que justifiquem ta tambem da Consoltdação 25' días de suspensão ao Ime, n aIo' rario a oi e

pendeu por 25 dias o ímedía- que marítimos brasileiros en- das Leis do Trabalho, mas. diato do navio; de 10' dias aos procurou esclarecimentos
to, por dez dias os oficiais e trem em parede em porto es- que tal disposição não levou demais oficiais sinatários e nos círculos oficiais,
por três dias os ·tripulantes do trangeiro por uma concessão em conta as dificuldades de de 3 dias nos demais trípulan,

I
Na SUMOC entidadenavio, "Loíde -Níearagua" por de abono que não lhes esta- pagamento em país e moeda tes.. . t .1 d t' t d a.haverem os mesmos, em no· va sendo negada, mas que estrangeira, que f.oram con- Determino, outrosstm que na �ra_

e conta o ess

vembro do ano fíndo, no por- havia apenas dificuldades de tornadas de pleno e mutua deixam esses tripulantes de comrssao, . soubemos que
to de Bremen exigido do res-' serem atendidos em Bremem. aceitação por parte da Em- servirem navios de longo cur- nenhum elemento do FlVII
Pectivo comandante cinquenta Considerando que de fato, presa e tripulação, pelo pa- so e que aqueles que não fa-

a havia procurado'por cento dos saldos do rnes o Regulamento das Capita- gamento de um abono de zem parte d';:,s quadros da au- "

antersor, sob nena de não nías dos Portos lestabe�ce 30% das soldadas vencidas, tarquia não mais tenham em- O Itamaratí, por sua vez,
deixar o navio o porto ale- que o pagamento das tripu- feito em moeda local, ao barque em navios da mesma informou não haver nenhu-.
mão.

.

tacões é Íeito até o dia 10 de cambio ofic:al até agora- do que deverão ser informa- ma comissão do FMI entra-A PORTÁRIA dos os resnectlvos Sindicatos"·
do rio Brasil em earater 0-O texto da portaria do di-

retor do Loide é a seguinte: .

R"C:msiderando qua . oficiais

O
.

'·0.e tripulantes do navio "Loide
Nicaragua", no dia 11 de no

vembro de 1953. no porto de

Bremen, em abaíxo assinado
(Por WILLIAl\-1 N. OATS)

entregue ao Comandante do (AIvaru,3 de Oliveira) Não há dúvida, o apelo' os criminosos, corria se SU- (continuação)
navio exigiram o pagamento Em interessante mesa deve ser' ouvido,. precisa prem de munições, quando parte de sua vida. senão a vida inteira. o prisioneiro bem poder� d�-do abon-o de 50% . das respec- redonda . realizada dentro s">1' divulgado e atendido Legalmente quem precise zer como Martinho Lutero, chamado perante um conselho da 19N;lll
tívas soldadas relativas ao

h' t d para responder por seus ensinamentos:
mês anterior, sob pena de {) da penitenciária, foi díscu- mas, a nossa ver, a outras er arma em casa para e-

'Aqui estou; não posso fazer outra eoísa.
navio não deixar o porto de tido O problema da crtmí- falhas - apontadas aliás

I
fesa própria, passa por tra- Amem!"

cuja atitude não Se demove- nalidade no Rio de Janeí- aqui pela nossa tribuna - balhoso e difícil processo? No meu caso, a policia estabeleceu
raro nem mesmo pela assegu-

ro, cujo índice vem aumen- que foram esquecidas: _ A falta de polícíamento havia feito "noticiário extra-oficial".
raeão de que dito abono se-

f
.

d h Confrontaram-me com outro euspalto, o qual, testemunhou que
ria pago no Havre porto se. tando assustadoramente. O afrourámento do casti- I e: etívo e em to as as 0-

havia procurado "informações extra-ortctaís _ ísto 1>, informllçõefl
guinte da escala, como de fa- pois O aumento de 1952 so- go,' com uma justiça bran- .[ ras é outro ponto. Durante de espionagem".
to. tinha sido resolvido pela bre 1951 era de 22,4% pas- da demais, e' sobretudo '3 a noite então a cidade fica Era isso. /\0. olhos da policia, toda obtenção de notícia extra-
Sede retendo o navío no por- f I' doui t

".

t oficial era espionagem. E, se eu

to e atrasando a viagem por sande de 1953 sobre o ano [lei idade com que a qUI-I en regue: aproprIa. sor e, soubesse o que me convinha.
dois dias com prejuízo para anterior, para 42,1%, rem armas os profissionais pois não se encontra um '

<leY�ria olhar para o caso atj-a-
os embarcadores e para a Em- Várias razões foram a- da malandragem e do cri- I gua�'da quando se tem noe-

;"
vês dos .olhoscr a policia, poiS

Presá; .

pontadas como consequen- me.
_

... 4 t cessidade de.l�, F.alou-se na
,. meu destino estava em suas

Considerar..do que dita ím-
H' lt d t r d mãos.

posição constitui falta- de dis- tes deste. 'estado de coisas, a lei que torna a arma I
VG a a u 1.lSSlma guar a

Porisso, Ilssinei uma decla.

cíplina de n_ature�a �rave, Leis falhas, malandragem,

\de
fogo proibida, nlas co- noturna. Parece porém, qUE. ração 110 sentido de que havia

pcis que a nao satlsfasao .de falta de profissão, de cren- lUO s'e conseguem, arnlar f (Conclui n;- í!)t pâgi,jfl letra I) coligido informações militares
d"t 'g' àl nao -ld na Checoslovaquia e, portanto.Lnu Ire! o eXl IV", ""-

ca e de educação. Realmen-
nifioa o de recusar cumpri- _ havi.a praticado espionagem.
mento do dever funekmal te assombra a percenta- Isso era ainda espionagem da

COm carater coletivo, em por- gem crescente de cr!mil?a- a r e o r O a n I" z a ç a- o di
grau inf-?rior, punida com pe-

ta estrangeiro, e de ter sido lidade. E o sr. BenjamIm na de prisão de três meses lI..

encabeçado pelo imediato e
f d d'

, 1rês anos. A fim de denunciar-

diversos oficiais, que deve- Morais, pro e1ssor �J �rel- me pOr e,pionagem
.

de alto

riam ser Os primeiros a zelur to penal ape a: - Ulzes,

a·
II .....

N I
grau, ii policia devia dl.'ffitmr._

pela· disciplina a bordo. .! administradores chefes de V J a ç. a o a v a
trar Que eu havia obtido Use"

C-?nsiderando que. em ofr-
familía homens de gover- gredos de Estado co ma inten..

cio de 10 do ·corrente, sob n. : d
tiio de entregá-los a uma po�

17 o Sindicato Nacional dds no, leglsladoroes, evem co
RIO, 19 iMerr·d .. ) __ Soo� f' A d

lencia estrangeira".EINES OSTZONALEN ItUVf.UR·' t' d M
.

I d·d d as \ orças
.

rma as, unUl vez Em janeiro de 1951. eu ma. . Oficiais de Nau I.C� a arl�

!
operar na me .1 a e su.

bre a erltrevl''''ta do altTII·- 1 1 d
.,MINISTERIUMS nha Mf;rcante. sollcita.que n�- forcas e responsabilidades: .., aprOVi!(:) pe o ,presi ente encolltrara com {l tellent�-coronel George L, Tt.wood quando o ·Ií'l"n�

.. . BERLIN,· 19 (UP) I
_ Der Mil'll'sterrat nhuma.penallda,de seJa. aph-

n·a "l\.t1,a con·tra o cr'l'me". rante Atila Aché, chefe do da Repúbliêa definirá, d:, mo fôra a Praga como adido militar da emh�x�da dos F.stados Unidos.der
f d t I E d M

'
.

' .

I
Conversando com el;:o. soube que nos ultmlOs tE'mpos da. guerraD t 1 D k t· h' R bl'k b h

' cada aos re erJ os npu an- • sta o aior da Armada, acordo com s tere'ses daeu se le11. emo ra lSC eh. ·epu 1 esc 10ss die
.

U ln "

.

frequentara ti e,cola de lingua japonesa dD �ervi!:o Secreto Milit�rEinsetzung eilleS Miriisteriúms fu<er kultureUe Fra- atinente à reorganização Defesa NaclO11ul, o rumo ti na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, .

gen. Der Schriftsteller Johannes Bachler Natiohal-

"I
�

��
da Aviação Naval, o lnajor seguir. I o mesmo fizera eu. quando ·est::;.va no Exército. Lá estiwl'aIDOi'I

Preistraeger der DDR, .wurde zum Minl'st'er ernarlnt.· ta
�

'-"� {;. �
brigadeiro do Ar, Ajalmar E concluiu o ma)'Ol' bri'l na mesma époc!':, embOTfI. �unca nos .tívessemos encontrado,

.
.

Ulh·
,

I' II V Entre os objetos de mmha proprledade, a policia encontrara umaBoechler ist bekanntlich der :"Dichter" der Qstzonalen
,.

In/o
,."

.

ieira Mascarenhas, chefe � gadeiro A,almal' i·vIaH'are, 'llnfeuz recordação _ Ulll pass:· emtlido em meu nome por urna es-

"::VationalhYmme",.·:tuer deren Vertonung der Koinpo- 'JAL
!!li � II

do Estado l\IIaior da Aero- nhas: cola semelhante de Fort Snell.ing, Estada de MInnesota, na qual pas-I t K t E' 1 t tI' h nautica, declarou que o as- sara algum tempo em transito para Ann Arbor..
.

.

'

I
ms ul' IS er veran Wor lC zeichnet, Ih einer An- .

sunto em causa é de máxi-. E .. Nenhuma dl',� escolas tinha qualquer relação com o serv1ço se-sprache wuerdigte Millisterpraesident Grotewohl die Saudações Tr.abalhistas - m tms elrcunsbn-
ereto -em t;:mpo de pl'.Z. Ambas ·destinavam-se a treinar tradlUtores:i'lyerdienste Bechlers; er wies auf die Notwendigkeit I lVI,eu querid}? Chefe e meu grande l!'migo .dr, Getúlio ma importancia não 'só pa- das, não seria recom'endá- interpretes para ínierrogar pri'ioneiros ri examinar documentos cap-

lun eine auf der Ide der deuts h n E' h 't d F'
....Amda em lllulas a.�argo�as e ado�lC�da�. ra a Marinha' como pára vel a discussão pública de turados dUl'ante a guerra contra o Japão. :.

d
'

.
e c. e :n eI, es rIe-

I
I - Recebendo var1ús lIderes smd.ioals que s.e foram '. A""'''·

lua teria doutrin�·riá de tá} Todavia, parll a policia secreta, "sér,'íc:o secreto militar" - e·l;áens und des Kampfes gegen dle krlegshetzerischen queixar de que até hoje nço foram votadas as leis sobre lu- as demaIS Forças Armadas e�tava escrito no pa3se, em preto e branco ..:.. signiticava apena'sund rassischen Ideologien basierende Kulturpolitik zu eros extraordinários, e a part.icipação dos empre�ados nesses Nacionais e, por isso mes- r::levância no m::;mento em uma coisa: espionagem. Em SE'U entender, tudo isso. dava a idéia de
entwicIreln. . .

I me�mos lucros,.o senhor, �aIs ?ma vez, aproveItou a OpOl'- mo foi objeto de acurados que se aguarda o pronún- uma COlFpiração;. eu. era um espião, o coronel Atwood era um .espIão
PRvISS v nu·'·

.. tumdade para ,clllpar,o Leg sI1aüvo, acrescentando que o mal.. t' d-··' ·b "d ·a· E' ciament{y do E.;lado lvIaiol' .e 'nbs e!itavamos trabalhiuido em conjunto.
.

.

'

.r.. TE.JGEx-... NG· IN· HOLLAND é qUe se não conseguiu eleger uma maioria .trabalhista, A es u ()s so a egl e o '.. Seria inutil para mil a(.';�ntuar qq'2 jamais· estivera no. serviçoAMSTERDAM, 19 (UP) - Das Leben in Rol- culpa também é nossa, porque várias vezes representantes IV1. F. A. por parte dos Es- das Forças Armada_;; e de se('reio milita re que co.rtara todas n.q minhas relações com o exérci�o

Iland wird teurer. Die Mietoen steigen von 10 bis 20 trabalhistas procuraram agitar a questão, e foi· a ínterfer,en-: tados Maiores do Exército d
. sefs anos antes.

.

I
Prozent._ Fuer Kaffee, Schokolade una. Tee und ande-

cia .da lide rd;6 governo que í!flpediu o p'rosse!,!uimento �o da lVIarinha e da' Aeronáu� Chefe a .Nação, e nesse Interrogado sobre como certas coisas haviam 'chegado ao meU
proJeto. Esta e a verdade, pOIS o Ca.!)anem.a so faz aquIlo

t' l' d 1 ·d· f
.

t
- ·livro de anotações, eu lhes contei como. certo tlda, ouvi na emb1l4re' Verbrauchsartikel haben .sich die Preise bereits. que se lhe manda. lca, a, em e outros' e e- sentI o oram as ll1S nlçoes xada indi�.na rumores de que os apartamentos de parte de Praga eso!erhoeht. Auf dem Lande stelgt der Brotpreis und in II -=- Quando lhe,contaram o incidente na ante-'sala .do mentos com responsabilí- que acabo de õeceb"Or do tavam sendo ocupado� por oficiais do exército e como perguntei !la

den Staedten wird die Milchteurer; Der Verband der. seu gabmete, entre. o tituLar da Faz_enda e um deputado, alU- dade na eficiência das Fôr- sr. Ministro f�a Aer011auti- coronel Atwood ce tinha conhecimento do fato.
Z ·t 1 da achou graça, dIzendo ao seu aJudante de ordens, queln Ad' Ao falar com ele sobre t".is :tumores·, minha intenção não era far-eI ungsver eger beschloss gleichfalls, dié Abonne- • ganhou no primeiro round? Muitas das vezes, certos casos ças rma as.

I ca, as qU:llS merecem o necer-Ihe informações, mas obter infox:mações dele _ não para· umaments- u, Strassenverkaufs-Preise heraufzusetzen. Die ! só poderão ser resolvidos dessa maneira· Doloroso, porém. E 1
- maior aeAàmento dos cs- reportagem, mas conto material d'!! referenciá útil para comPreensãoW.aesche.rei-Unternehmer beschlossen eine 10 prozen-

I
é que os advQgados administrativos e os m.aland'ros conti-

<

q�e a conc usao a q�e tudíosos do a"sunto da do pD.Ís em que eu estava trabalhando. De fato, verificou-se que o

t P h h nuam com livre trânsito nos corredores, nas antesalas e nos

'1
chegara o EMP'A responsr'-I

'

coronel Atwood já tinha ouvido a infol'mação.1ge rel&er oe ung. Die von 'der Regierung zum L salões dourados do Catete, vel pela doutrina geral das Forca A';:r"a Brasileira. Toc'avia, com a polÍcia isso de nada adiantava...Januar festgesetzte Lohnerhoehung von 5 Prozent III - Tenho admiração pelo imenso talento do sr. Mar- >
._ .-

Aproveitaram o incidente d:\ melhor maneira que pudoeram .. Es-reicht nach Ansích der Sachverstaendigen bereits condes Filho. Mas·é um defunto pesado para as ele�ções -. CTEveram uma declaração, para eu assinar, no sentido de que éU for-

nNÍcht Lmelhrfauds, UI? dí'e Teuerungswelle aufzufangen,
J ���O�ê§��i;,a������:ua ;�a aCO;;'���7li��à�sad/�etr:�c�f:as; G ran rie ,.ntefesse ce rca o :e:::�e��=:m�.;õ:�lb:;�ta;�daaoCO�����:!seA�:::;o��:�:;:. :u tc:Si:�eue o 1n 01' erungen;. so er:Klaeren Si6 wuerden die uma fórmula, em torno· de um candidato comum. A odeixar U ,'a acordado ha cercn de quarenta e duas horas. Tudo quar;to eu con-Folge sein. .

. ,

O Catere, JâniQ declarou:-se contente e feliz com o tête-a-'
. I seguia pensar era que precisava dormir. E não. me deixariam donnir

BLINJ)E SULLEN DRUCKSClIRIFT LESEN, �ê;:'a�:�a����eP�r�:h�� �:������' de��rf��p�Ol�e c���:r�; Conur de'
.....

tcono ,. ta I enqU�:i� :'�Ie�S�;:C:��i:::iS:�dOas��:�to pUder:-'lll a respeito de nósKOENNEN galinha, mas está com!;)letamente enganado. m S S dois e da escola, elaborando então uma declaração fantástica na qualPARIS, 19 (UP). � Der· franzo�sische Elek-
.

IV --:-: Não lhe d!sse que qualquer retificação seria m!iis.• . f eu terminava por decl�·:;.r que havia for_r:ecido informações aO corô-
troingenieur Suademont-Saint Quentin hat· in Paris perIgosa tio que o d scurso? Ou melh<Jr, uma emendapIOr.

I
nel Atwood porque sabia que ele era espia0.

.

.

.

'I fun do que o soneto?.Um verdadeiro fracasso a nota distribui- S, PAULO, 19 (Mend.) - c:nômicas S. Luiz, declarou: Certa noite, .a altas horas, puseram essa declaração na minhaen�en Von 11m er denen Apparat vorgefuehrt, dél1 da l?elo ítamal'atí às repr�sentações dil?lomát�cas nacioI_lai�, ,Instalou:-se ';:I- I c.ong.r�sso de "E: de se esperar que as �_. frente e um d'2licado ofichI de policia disse_me: "Assine isto e nãoBl1nden das Lesen von Buechern und Schriftstuecken explIcando que a,s decla:raçoes sobre as mversoes de capItaIS ECOI�omlstas do BrasIll. �ro- tençoes dos nossos !nmens

pu-,
precisará mais preocupar-se".in normaler Schrift erlauben soU Der Verband der

., e:>trangeiros. nã?, deyem ser interpretadas COnio. id�ias hosJ mOVIdo pela Ordem, Smdlc�-: blieos estejam voltad.l's J;lu.l'a Era tão far;tástica qu� sorti ao li!-la. E· sentia-me tão conftL,O

Kriegsbeschaedigten, der die Erfíndung geprueft hat tiS. E () maIS tnste e que a nota apareceu em pl'lme1ro lugar, to e Conselho dos EClonom.ls- Esse certame; leva10 a efeito
I
que não percebl a armadilha que realmente rep.resen�ava.

I
' no Canadá séde da Light ou melhor da Brazilian Tratioll tas deste Estado_ AproposIto .

1
.

t Parece-me, pensei então, que querem formular uma violnta acu ..tente mit,
.

die Ver:süçqe, seien v�el1ig �ufriedenstel-
.

Light and 'Power. aqui m�scarada como Cia. Carris Luz e do certame, que será

bastan_j
pe/)s econo.mls �s que, n�m 1

sação para fins de propaganda � em seguida expulsar o coronel At�lend verlaufen. Das Geraet arbertt.�t mIt einer von Força do Rio de ·Jane'ro. . t� C\)ncorrido pela' importan- �.s orço COllJ.uga o. ifl C!ll_l.l1 _e- wood _ e talvez eu tambem.
.

-

. ,
. ..

,.
.

1 ein.
er Taschen'Ia.mpenqatterie gespeisten lichÚ:�mpfin-· V - Ora, fiq.almente! Sim, finalmente que substituiu Cla de que se reveste, ou seja, 1 z campanha pela SJ}u(':l.o de Assinei aquela cl;ec1aração. Depois disso, tornaram a escrever t04

dhchen ZelIe. dle das vergroesserte Abbild der em'"'e1-
o diretor da Instituto Osvaldo Cruz, o diretor que estava uti-

. o. exame d� conJlmt.ura eco- proble_l?as que tan::\ aflIgem. I das as minhas declarações verídicas anteriores.. misturando-as. ·juntan�
_ .... lizando e inutilizando o· ma.ior centrd científico experimen- nom ca naCIOnal, a repol'ta_ U naçao, Temos ab;:;oluta ce�-- I do fatos com fantasias, pintando-me o mais negro possível. ..I nen Buchsfaben auf einen Spezialschirm wirft. Wenn tal do mundo. Foi apresentada uma lista tríplice e o senhor' gemo ouviu vário.s economistas te.za de que a �a.rta de prir.cl- �. Eu já este.va antão tão acostumado a t>.�sinal." papêis, tão cOilscien'"der Apparat auf di'e Stirn oder besser noch auf die de acôrdo com o Miguelzinho, preferiu o L·aranja Filho. que dele partiCIpam. O sr. PIOS qUe. s,:r�ll'a. do Congr'es'· te de minha absoluta unpotencia. tão convencido de que minh::!. única

Erust des Blillden gelegt wird oUe ô.ia. B h t b
. í Trata-se de um técnico de grande valor e que, apesar de La-. Geraldo de Souza, membro do SO, .constItlllra real colabora_ esperança residia em fazer seu jogo, que em cada página escrevia: -;

f hl d
.

.

.

.' s. n '- ue s a en
} ranja nd nome', ·é ul'n lobo· de trabalho e energia. C.�nselho R�gi?nal. de �c')n·J-· ção ao Estado no sentido de "Li isto. Aprov.ei_o. Ass�nei,·o. WUl�� Natha,-: Oatis".

.ge u(\ t u;n <1lamlt erka:nn� werden·
.

kf)ennen
.. Der: ! BARRETO PINTO .

mistas PloflSSlOnaJs. e lc:nSp�_ pod;er oferecer à f!o!)lehvidade I E. finalmente, n� tnbunal, rec�tel-o - l.'1.rtual:nente tudo aquiío.Apparat soU auch danr Zu emwandfrelel1 Ergebmssel1l

I I �!?r _
fede::::l� �o enSInO s�pt.;- brasileira maio.r satisfação de exatnll,:entc. da manelra como querram .que >EU reCItasse.

fu�hrell-We:nn der Sehnerv zum TeU gan,.. zerstoert! .....
101 -'. �W!.l�_llas eCOnOlTUC3S suas necessidades, seu dever FOI aS�lm que me apanharam e aSSIm �u: me segu:llram.ist -.

Q b d C b
--, decl.H::>I.'. precípuo". (Continua amanha)..,_ .. " .... -"""-� ��-

;'" I ue ran o ·a eça 'Quen,. r.esta op?rtunHl, -
,

-...,
I ck, m'!t":'f!>1ar a ml!nha lll ..

Jockeyklub,Buecher fuer argentinische Unlversitaet teira soHdan'dade ,ao La C,lI,
.

Buen s A' .

19' iUP)· D' B h
.

d groesso de Econoill:stas. Sou
. .. a. "Ires.

.

\
.

- le uec exel es daqueles que �1'�11lm que a tra "

vor �l�llger Ze1t lU Staatsboesltz uebergegangenep. Bue- vés d'e reunjóes dessa nnlu-
nos AIres Jockey Clúb ist jetzt der Rechts- und wis- reza, pOê'�·:1 .. 0S mel' :0:: projt>.
senschaftlichen Fakultaet der Natíonaluniversita(l\ in tar a �'!as��!, levando aos Po-
B A' 1:t;1··

.

, deres P'lbllCOS a lUa co;abo�Uel1.os. Ires a s .l!.(lge!ltum vermacht worden, ",ação. O c.;ongres,," toma. a.

maior importancia e mvirtude
ser o 'i,:-i'l',Etro a v:�_ if;car'se
-<m ter:."l,)l'ô" naC:P!wr, numa

. época em r!Ue os assuntos el'o
nomico,: e· Í'nanceiLo:> assu
mem impcrtancia vital. A

I'classe ri,'.'> économisÍ!f:; irá 1(-'_
'-'dI- ao .C;)l1!�e( imento do pú�
]:;lico, airtn:é!' de sua carta de
princípios, sugestões ORra

'

a
solução de problema-i nacIo
nais" ..

FELIZ INICIATIVA
.

O prof. 3. M. Politica, p�o_
fessor de <.,con·�mi;l da I!'a.:;t!!·
dade de C'encias Ecol1::1mic35
da Un:venidade lVía(!kenZic,
assÍiu 0l..ínou:

.

"O PrImeiro Congresso de
Eeonomistas instalad·) nesta
c.apital, 'const�tuiu uma feliz
iniciativa 00 Sindicato e da
Ordem elos Economistss de. S.
Paul,�. O maior Centro emp1"�_
endedc:r do país, earach�r1za_
d.o como ffmpre pCll SUa al�

HORIZONTAIS;· 1 - Heroi nac'onal espanhol; Existe. 2 - t� respor.sabilidado nos des
Relativo à raça: 3 - Seguir; Verdadeiro; Grito de dor. 41 tl.l�O� .da }'ederação, m::rcar1
__: Flor.· Cumurlmento. 5 - Crença; Nome de mulher. 6 - o lnICIU d.ns comemoraçoes do
Excesso; Cartã de Baralho. '1 - N.ome masculino; Vazia.. 81 se? IV Cf'l·t.enário, télld.) 2111
_ Pedra d� Moinho; Tempero; Antes de Cristo. 9 - Pronta. trnra o l's�ndo e solução d�S!10 - MedIda; Epoca.. .

.

. .

.

I problema::: e:t;l qu � tOfilarao
VERTICAIS .

.:_ 1- Sina.1 gráfico. Femea de Avestruz. 2 - parte e<:!·)i1.)m;stas de todo ti
Alijad-o. 3 .:_ Despedir. Raça Bovina; Vir�ção:. 4 -. DOaJ;; I p_uís, havnão de �air s�ge.. ··
Saudacão. 5 - Deusa da Agricultura; MedIda ltmerar1a ch1- ,Joes téc ll! as e pratIcas 111 te,
·nesa. {) - Caminha�a; Pedra. 7 - Igual; C9mposição P?é- i ressmltf:!s· .

.

tica. 8 - ·Forma arcaica da Letra "O"; MOVlmento; Flmdo 11 . E5forçQs cOllJugad03
invisivél, 9 - Territorio norte-am.ericano, ·10 - Parente. O prOf. Joaquim Racy Neto,

I Mau Cheiro.
.

da Faculdade de Ciencias E- I

A
. Redação. Admi�tração e Of1ciuas:-Rua·São Paulo L

3191 _;, Fone 1092 - Caixa p·l)stal, 38.
.

Dlretnr: .

&edator: �AtrL ... FAGUNDEl!j

Cr$
Cr$
Cr$

StJCURSAIS� RIo�:_:_ Rua. Rodrigo Lisboa.. 12 .

- Fone 42.5953 - SAO PAULO: Rua '7 de Abril
n. 230 - 4.0 ándar ._ Fones: 4-827' e 4-4181'.

BELO HORiZONTE: ...:.. Rua Goiás. 24 - POR-
TO ALEGRE: _;_. Rua 'João Montauri. 15 - CU•

. RITmA: - Rua Dr� Murlci, 708 - 2.0 andar -

Sala 233· - JOUfVILE: .;_ ,Rua São Pedro, 92· ii criminiJ!iclacle I· historia de Datise

Que Deus me ajude.
l

facilmente o fato de que eu

K ITR Z E R E.R I C H T E

GRIPPEEPIDEMIE IN UNGARN
WIEN, 19 (UP),.� In Ungarn ist eine der I

schwersten Grippeepidemien der letzten Jahre aus

gebrochen. Díe Schulferíen iu Jahresende mussten
auf unbestimmi)e Zeit verIaengert werden, da sehr
víele Schueler bei Wiederbeginn des Unterrichts fehl
ten. Regierungsbeam,te fuehren in rigorose Kontrolle
der oeffentlichen Gaststaetten und Lokale durch. 1TAGUNG. DER

.

DEUTSCH-BRASILIANISCHEN
KOMMISSION· FUER . DEN WIRTSCHAFTS- I

. AUSTAUSCH I

BONN, 19 (UP) - Pie gemischte deutsch-Ibrasilianisehe Kommission trat in doer Bundeshaupt
stadt zusammen, um das Problem des Warenaustau-Isehes zwischen den beiden Laendern zu ueberprue
fen_ Weit<ere Konferellzen so11en in Rio de Janeiro
stattfinden.
SCHAFFUNG

·CAMI·SARIA
APR.OVEITE BEI"!·, SUAS FERiAS UliilNDO

CAIt'iiSAS

Novembro,Rua 15 de 1051
ZAUBÉRER: "Meine Damen und Herren,· rien-

11€n Sie mir irgendeinen Goegenstand,. den ích jetzt
verscnwillden lassen soU". .

" ..

Stimme aus dem Hintergrund: "Mein� beiden.
'::I" h '" ...
nue neraugen·, .

. .

,
.'. ;.....,

LIEBE - Sie sprachen ueber die gememsame
Zukunft. Ersíe Sorgél tauchen auf.

. .

"Aber Otto, wir koennen doch n.icht von der

Lioebe allein leben";
,

.

:: - "Natuerlich koennen wir das.
DeiriVater' dich nicht 1"

MARCA DE GARANTIA
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fada' a refeiçãO, - todos os pratos
feitos à base de trigo. centeio, ar
roz, maca'!'rãJ; massas, ete, pih·ten
cem -a este grupo.

,

,MANTEIGA, OLEOS E, GORDU
RAS - para enrtqüecer e ãcén
tuar o gosto dos alimentos - 1 a

3 colheres d'e "sópll iliãriamente.
, ,

CONDiMENTOS' E �EciAt
RL"S ,_: Pãr!l temperar certos' ali

mentos -' use-os com cuidada e

pareímonia._'. ..

ACUCAR.1IifIi:LÀDOS E DOCES -

pára, dar s:ibor a cerros àlimetltbs
- use-os caiu moderação,
AGUA __:_ 4 a 8 copos diá:r;ios,

sejll ao natural ou na forma de' sw;
ecs , leite. café. chá e outras oe:'
6HÍas.
ÉrÍÍ nosso próximo eneorítro eu

lhe contarei o que poderá aeonte
cer ao organismo se lhe faltárem
os valores e qualidades nutrittiiÍ1s
destes uÜmentôs básicos. Até lá.

,
'

.

ffÔRGAHIIA(ÃO BlUMfNAUERSE
, "';, O R B Il A fi

Rua 15 de No_vembl'o, 870 - Sala 5 - TeU, 1572

ResponsãtéiS: j

DR. ARMANDO BAUER LIBERATO

" (EcQnomista)
,OU. AURELio ítotilADEt

(Contáâor)
Registros de firmas, organização de Seeíedades
Aiiôi,liifias, ,c.jritl'atos, nisfratos, Escrlh.iração em

geral, assuntés fiseaís.

- Matris: I TÀ J A I'

I'1mdado em tI eI. Fevereiro d. 1135

Capital •• ••

JNtnâo de �rV.

Endereço Tele. "INCO"

. '. Cr$ 50.000.000,00
49.000·000,00

90 .000.000,00
Total dos depósitos em 31!8153, roais de 786.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ\S 00 ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE J'ANEIRO E CVBlTIBA,

DEPOSITE SUAS �ECO NOMIAS NO INCa E CONTRIDUA, ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO-

-_.' btiCAO
.

. .

(O M

CEREAl'STA

Acham�se hospedados
na cidade:

HOTEL REX: srs- Theodoro

Bruggemann e familía, Alva
ro Dumond de Carvalho, Ser;
gio Strauss. Carlos Althofi e

sra., Pedro Moreira de GOI'is

Monteiro, Arnaldo Péréíra

'y .'

CASAMENTOS Guimarães, Joaquim Pereira
dos Sant(J!; e famílía, Alberto
Pereira dos Santos e família,
O· Lange, .Ioão A. Furtado,
Darcy Corrêa e Tadeu Danle

Iewícz: srtas. Ambosia Coelho,
Hilda Corrêa RabeIlo, Iolan;
da Evangelista de Sllveíra,
Maria A. Nogueira, Antoníet
te da Penha Cruz e IoIanda
Carvalho.

No Cartório de Regístr»
CIvil, desta eídade, reaít,
zar-sc.ão hoje, os seguín
tes casamentos:

- do jovem Luiz Ramos,
filho do sr. Bernardíno e sra.

Ana Maria Ramos, com a

srta. Ondina da S:lva, f'lha
e,o sr. André e sra- Maria Go-

I
mes da Silva;
'_ do jovem Frederico Ho

bus. filho do sr- Frederico e

Sl"�. Mar-ia Hobus, com a srta.

Otírida 'I'rentínl, filha do sr .

Pedro e sra., Anastacia Tren ..

l' tini,
e

- do sr. Nílton Policarpo

j da Silva, militar residente

I nesta cidade, com a srta. Ca

I <:ih!) 19nés Alcantara, filha
I do ar. Orlando e sru. Alber;

o
PRECEITO DO DIA
Abraço de T.amanduá:

As mãos de doentes, con

valescentes ou símptes "por
tadores de germes" podem
estar contaminadas Por mí.,
crobíos patogenicos que ve

nham das fossas nasais. da

garganta, da boca, do intes

tino, os quais, pelo aperto de

mão, podem passar a outras

pessoas.
Livre-Se de doenças, abo.,
linda Oi "aperto de mão".

principalmente em época de,

epidemia. �' SNES.

ASTRAL DO DIA
20 de JANEmO

A manhã é esplendída pa
ra assuntos monetários, jurí_
dícos, militares, esportivos,
competíções e atividades aé
reas. A tarde exige bom sen;

so , Os nascidos nesta data,
são espíritos superiores. artis
tas, engenhosos, capazes de
descobertas uteís. Para obter

vitória, devem cultivar perse
serverança-

OFICINA
TECNICA

"BlUME"

J. J.
de
MUELLER

Limpesa, eonsêrtos
e reformas gerais em

maquinas de escrever,
Rua XV, 1369
Fone, 1502 - Blumenau
sornar, rtl.icular e duplli
cadorés,

"

S&T

250.000
A EFICIENCIA..Habitam a zona de co

neste fim de ano, anun

ciando na emissora de Rio
do .Sul, ".

" .•.•.•••

Solicitem a tabela de
preços ou a visita de um

corretor. -- Caixa Postal,
61 __ Fone 151 -- RIO
DO SUL - Sta. Catarina.

do anuncio acha-se i1!
retamente ligadl\ à cir
culação do jornal. A NA�
ÇAO é o único árgão' de
circulação diária que pe·
netra na maioria dos la'
rés do Vale do Itajai.

1954

RUA 15 DE NOVEMBRO, 870
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..

,�e�ois de empreen�ef eS�BtacDlar rea�au viu-sei 1
-J-ov-av�el�co-n���ca���o�·��··�ai�s�6c·�ra�ck�s�!d��a!�i���!��fu_!�1 {�2�e��uà�so
�o, 19 (Merid.) - Está

10 plantel Zezé Moreira in- .tos c;.;m o "coach" tncobr timo à bela .ddaje praiClJ- e contra um conjunto dessa 34. e 40 minutos dilataram I .

10FO5CAL
.

�isposto o pre.sidente do si!tiu em querer, sorp.ente,la fim de ser ��m�ntad:) ? n.a de Haj_qÍ a loquipe prin- natureza, os visitantes ,ti- o pl,acard para 4 x 1, para I com
Conselho TecUlco da CBD, 12 (homens; enquanto o sr'j numero

anterhh. Tal.medI- :Clpal da S. D. Floí'esia de veTlam ainda contra SI o Lalu descontar aos 4:5. Pri-
. r. Castelo BranCO l3. entrar I

Castelo .Branco queria qu.e 'da �erá t:rmada dem:�9 de Rio' do T�sto, onde defron-· péssimo estado do grama- meiro tempo, portanto, com .'. -

em en�ndimen�?s com o fosem chamados.3?: Term1-1 ponc('s dlas_ em r::ullao da tou-se com o onz:_ do- Na- do,. ao qual jamais cons�- resultado parcial de 4 x �.
treinador escolhll'1o para a nau vene>eudo Z�ze,.ma!?, a- j Conf('deraçao. AlIas, . con- vegant€s. O campeao da Se- gUlram se adaptar, tenc.o Mudou totalmente a fl

Copa do Mun�o, Zezé M_9- té o momeJ?-t? 11ao Se .

�on- i vem s�;Eentar, I) . propric gUllda Divisão de 53, qUe em. �on-;equél1::Ja si.do· dc- sionomia da contenda. pa

reira, para a �onv?caçao. formou o ��rIgente maxlm.oí Zezé ;á adm1tiu poste:r:ior vía,<;>u.desfalcado .de al- ll1h�ado.� toíalment'e na pj:�- p�rte. ;oll!pl-ero�nt�r das a�

imediata de maIS seIS

ele-I
do C;onsemo, com tal

medl-1
J

,guns tItulares, s�nt!U has- m�'lra fase, quando os lOCaIS ço::s Ja que o teclllCO Alva-

1:l1entos p�ra a seleçã?:.�ar- d�: . ...,..::__�:...
. .'..

.

convacl'lção, ca;.:c (;S elerll'Cn- ta�te a .!altà dos mesmos, chegaram a constrtlÍl' o r?, ir:trcduzmdo. boas mod�
bosa Alvmho ·ou VmlclUs,

I
Como a lista da eonvoca- t"

.

'. pOlS tenao pela frente u- marcador de 4 x 1 a seu flcacoes na eqUIpe florestl.,.

Gar;íncha, Ademir, Zizi- çã� cau�ou estranheza a
tos' que em ,a." eXlgencléIs má.�esquadra. das mais po- favor, deixando a imp-r�s- na, dela obteve melhor ren-

nho e Mirim ...

·· ,·1 i�iuita �.ente, pela presença do scratch. . �erosas, tornou-se. qU:,l.se s�o �e que díficilm�nte e- di�ento, a pa: do maior e.11-
.

.é. grande discussão tra� I de; alguns elementos eau-. ;m�otente �ara c:o�ter.o po- v1tanam uma goleuna. tusIasmo, entao, com ,que
. d' d···

. .

.

- I sêudtt de outros consi.derr:l.� .'

<1erlO do aaversarlO, frente' Notava - se claramente passaram a lutar seus u"t'e-
vada'no Ia a

convocacaol
.' .... , ,. .,.

.
.

.

b
. .

t··
.

. . O MAIS MODERNO FORTIFICANTE!
d d t'd d J"d .

d' ,., C't,,�" d A N JT· N C' I· E'M
ao qual, em ora lutando que os navegan 1110S,' esta;- granies. O elE:nco ViSitante

. ,

.

11a se e· a en 1 a e marl- . os gran es· a�_�o", o ou .

b t t
.

1 t d' t
.

'. .

.

"l'b t
.

ÓJ.. •• '.' ..... .

• f' b II' ..

1
.

.

. ,.'t).
. as nu e, caIU pe o aper ,a- vam lSpOS os a consIgnar 0QUll I rou o ·co e]c, para lABORAI RIO LICOR DE CACAU XAVIER t- Atuna, f01Justa�e�t; :r�pe�1 oot�: �d n.ac:�a '?de '!?��S�;II� '11 A' do scóre de 5 t'entos contra ri núm:::ro de goals (lO seü c;eP?Ís dominar SN:'· anta-· L 1 .

.' • .:P••
to do .numero .. o,a. . f!. Joga n:en_o o co: .eCl o �:. P" 4 alcance, para uma desforra gOn.ls�a, valendo sua' espe- I Il.fftiirr._,tl!�.·_I:,a_:I_'B_TP.f.3HI38. End. lelrE. "I\ulrii" ',C. P. 3.m � S. PAU�O
.dores que deverl�m �orn:ar hsta entrar em enten_,J!n-n .E' preciso frizar, contu- em regra do revés sofrido tacular reação pela conquis L.___ _

.. ,.

do, que não foi própria- domingo transato em Rio ta do empate de 4 x 4. Con-
'-- _._----'----.,-.,._--

mente para o Navegantes do Testei, quando lá', estive- tinuou insistindo. :elTl
.

suas �lIIrnrullllmlllmllmlllllll1l11mllllllllllJlmllllllmiIlHmllnnimnmt;:
que p::rderam os floresti� ram e perderam por 4 x 2, investidas, carregando ::m 1;: :
nos, pois o time praiario de ,sem muit.o empenho da tur- m&ssa sobre o arc') de Beti-Iê

D A r b d
ª

Navegantes só têVe o nome, ma de RlO do Testo. nho. Num destes avancos =
'

:::

e sim para uma seleção lta- Coub::: ao Floresta iniciar Urubú sofreu pennlidáde Si f... .. à
.

Or a:::jaiense, porquanto o time o marcador, numa jogada maXlma. indiscutível. não :: ... ..
.

de Zico apresentou-53 >em individual do inteligente marcada pelo árbitro Ema- :: .
'

=

qampo. h:itegrado em 'Sua forward Urubú, empatando ni Ferreira. ....
"

.

.

Si
'

+ri�iória. por .val'.Jres de eX- Maneca aos 8 minutos. Aos Quàndo tudo fa'zia' crer = Ausenle dUr'ante ·0
-

ª

'lP:rJ�SSãO
-elas ':\T,ár�0S repr-e- 23 Tilico colocou seu es- te:rminass'e 'Ü prélio empa-

-

. sentin:ões,Íurebolísticas de quadrão em vantagem nu- tado, eis que o .juiz cQnsig- : '"

d J
. ::

.•

Itàjaí,. destaém1.dú-Sé entre mérica, a qual espelhava na uma falta rigorosa na
mes e aneno. =:

. eles 'o zagueiro Marú, o im- c:::m justiça o d:�'Senrola:r risca da· grande áre� fIo- ?iHlUllllmlllmllllmllllllummllillllllllllmmfllmllllllmUlllimmm�
petuoso .e QPortun,ista �en- ài�s açõ�s, inneiramentc restina, favorável aos ita- íiZes, no ocaso do encontro, f FLORESTA: - Cali, Hu
tro-.ayante Manéca, consi- controladas p:::lo Navegan- jaienses. Com uma barrei- os r�pazes de Rio do Testo.

I L�rt. e Hel:rique; Cuth,
derado como o melhor �m teso Este, constantemente ra mal feita à sua frente, EqUlpes: .Dal'ClO � f,U1Z� Janga, Cor
sua posição, na vizinha ci- no ataque, pôs em polvoró- lVIaneca chutou com êxito, NAVEGANTES: - B';- .â.'a, Urub�, Lalú e Herber
dade, autor de três tentos sa a meta de Cali, que se '.vencendo Cali pela quinta tinho, Marú e Lóca; Dú, to.
contra o Nacional de Porto apr'esentou em tarde pouco v'ez, sob delirio inco\l1l1m Zico e Pedro Paulo; Mor-

..

Arbitrou
.

com algumas
Alegre e ainda Lóca, Cale- inspirada, realizando pés- por parte de todos os '3eus 'gado, Caleça, Maneca, Nor- falhas o apitador da LJ.D.,
ça� Tilico. Morgado e Dú. $ima pai'tida. Mam'ca e Ti- companheu'os. Fonun infe- zinho e Tillco. 111'. Emani Ferreira•.

. _�

,
.,

Depois de uma' série de a. sí à r_espons\')..bilidade de
,ans��rências de datas o campeonato,
astante longa, acaba a Fe- :le·sistíndo defínítivamente
eração A:'}.ética Catarínen- de seu' patrocini�, oficiando

·

de determinar, para os a Liga Atl-tíca Blumenau
�a::; 13 e 14 90 próxím» an1'e.a respeito.
lês de fevereiro, a reali- 'Levado o fato ao conheci
.;ão dos jogos pelo Cam-. min to da FAC, procurou
eonato Estadual de Vo° sua direção, de imediato.
'iból, Màsculíno, Feminí- solucionar a questão, che-

e Juvenil. gando mesmo a ser anun-

O certame fi. que nos es- ciad t D. realizaçâo do CH
nos referiri::io, desenro .... tanw Caíartr.en-::", d,; Volei
r-se-á no magnífico e na Capital rio' Estado. Pes
:nfortável Palácio dos Es- sannn-se dias

'

e semanas, to. máxrmo d o Gr,�mio E�púitivo

�rtes, localizado na cicia- �ntramós em 1954 e final-. prorertu as s,;gaiilt",; patavrns de

r.gradecímento, apôs se ,lirlgir às

�-qe Joínvíle, após diver- mente ê dado a conhecer o antortdades presentes e rlCEJ)rlt's- nosso esporte, nada rnets fiz do que

'�ntendime11tos qu:= Se Iocal -da competíçào: Join- tas em geral: cumprir com a mmha 01).;""""0

rocessaram eniore dírigen- vile.· "Sinto-me prohmj:ml ..."j,= scn- e quero crer que is�,) foí alcan.,

d sibflizado e grato aos d'l':g'!l1tes çado com a. ajlda de t<::>dfis os "lu-
S a FAC e da' Liga Atlé- Como L'epres'entantes da da Liga Blurnenauense r!e FUif"1 bes, representantes. colegas de oi-
ca Norte· Caíàrinense, L.A.E.,. os sextetos maseu- ból, tão brtlhantemente neste mo' retoria; diretores ��s di\lelso,. d.,-
uidos com êxito. lin')

.

e feminino da Socie- mento representa:!ol pnr seu gr:HI_ partâmentos ei aUXIIH'-C�. c, amua,

Segundo consta'va do Ca- dade Bandeil'ant2' de Brus- de Presidente. sr. Sebastno Mirau- em especial, a imprensa falada e

d'
. ('Ia Cruz, meu grailde orientador e

11 ario Desportivo da "e- qUe e juveml do Grêmio amigo, d,,, cujo ,,"oração bondoso
ética" florianopolitàna, 8- Esportivo Olímpico, terão partiu esta iniciati'!a, pela pro\la

borado no inicio da tem- tempo suficienloc par:l se de apreço contida nestn delicada

orada do ano passado, ha- prepararem rigorosamente I homenagem e. reli�.� ao mesmo

·

B . J ' .. • .

d;fj
.

_
tempo. por sentIr n_,.t.e gesto que

la rusque SlúO apontada com VIstas aos �� celS c'Jm- os velhos companheiros desta (!l-

mo séde da disputa 'má- promissos que os esperam tidade reconhecem o quanto sem

ima do esport-e da rêde es" em meiados dD 1nél'> vindc'u- pre m", dediquei ao c'·porte dQ

dual, cuja efetuação, ain- 'roo Os rapàzes e mo�aE' brus :��::t:e�:á'L7:a�::���:;::�o p;;�
a, estava prevista para o quenses estão oensaia1ldo. velhos bat21hadores Victor Pedro:>

ês de -outubro d2 1953. A com assiduidade, enqupnto Garbe, Nelson Luiz 1'vi:argnridn, Ce-

· E. Ban:::ei:ran�:::,! cujos na Alamêda Rio Branco, ao nesio Caminha, Hélio Alvps.' Ben

entores, na ocasião., esta- .qúe nos consta., nem sÍ.j'uer
jamin Lima, SalVador' Li'rrios dos
SQntos. os Pre id:ntes :h� clul:es

am empenhados na cou- fôram iniciados os tr'S!hla- fillados_.Juizes e Auditor da .J.D.D.
lusão da sobras de recons- mentos doS ga�'otos alvi- auxiliares e todos d:muis que 11i
rução do estádio 'e sécle dG rubros. litaTam na minha gestã'l. (lOS qunls

caben1 as honras de �le terelu es-

lube, não quizeI'à"ln tomai;

o-s oorrs d.espor-tís'tas ·q1:\.e cor.ttrrucrn

a trabalhar pela causa- -dl.::sportivademos orgulhar-nos;
esp tr-íto .esportivo de nOS5�� con-

.

de Blt.u1\ennu�

ter-rãneos se tem evidenciado se- Os justos saberão l\(jm!.ttUI' e

bejanlenie eln muí tas .1cw;j.(le'�. ü

que em grnnde parte deve-Sê "

nossa Liga, esta modelar org"Hiza·
cão ((rigent�' dos desti nos despr.r ,

tívos de nossa cidade, Continue-
111.0:::; pois, arnígos, �;e\Tlpre unidos.
lutando pelo progresso rlo esporte
desta cidade. contrluumdo ��>'Íln

para o engrandecimento d:.t nfL'Ca

En�idade 'e de nossa qU2J�jd�l Pà

tria,

V�rifico com satisfa.;rlo ter cum

prido com (I meu d'evel', poi» esta

homenagem é a maior prov I que
um cid::diío pode obter apc.s t011ms

e tão longos anos de lu ta VÜ' ('0-

dar valôr- P.uS que nfi�) mederu 5·1-

('rUlei!)!; para atende)" os reeLt!1�os
desta grnnclte causa. que é nem ser

v.t .ao Y"Í("'spürr i }:ara n;.;tht"):," hi"ge ...

1· úuia da culturn moral í� J bic'u {�e
TI· ',:;:;} raça.
.\ grande Prcsídr-r-te SCh".!ql�.)

.l\rli auda Crnz t' a lod"),s os prea"er
lt": agradf'l;(I . g ·hf)1l1cnageH. 0'4

1U2 fui alvo. p' »ucrvndo tudo fr

zer para corrünuar na nobre rnls
,

são de bem servir .) nosso des.por
to, portanto narla mais me resta a

dizer senão o me J muit-a Obrigado
por esta luaniíesla1;� J t}ç sl..hJ,.n·ie

dade e apr,ê{�O ti lUI!111a hurniJd�

pessõa.

iíimmiiiiiiIHifUllilílrlllllllltllUlillillUiHliliunmllllUliíliUliliiiiiil1l
RELOJOARIA SCHWABE :

de OSWAU)O SCHWABE
R.ELOJOARIA .- OURlVERSARIA
A Joalberia prefer�da pelas pessoas de fino gosto
- A melhor nrganização técnica da cidade -

tilnu}ar):) para cada /ez r.::.ais !"oe

dedicar (l melhorar e enlírandecer
o esporf.;o em finssa- -"t"ue:.....ida ter

ra.

Corno todos por ,-,,,,rtê) sahem;
� sou um dos l"llndad'ldc3 O'l .LIga

Blulnenauense de· Fu1.�T)1,· tendo
militado desde c passo, iniciul dt:·
nossa "Malel" até �rincípios· de
1953, fui auxiliar de wd·}s os 'pre··
.sidenti:.s qúe por aquI- passaram,
COIU uma única expção 'lpenns, ten_
do rec(lnhecido em todos grande�
desportistas e amigos que muito

batalharam pela causa' deSI)ortiva I
de Blunlenau, Santa Catarina e do
BrasiL.
Foi chsde 1940 que m., dediquei

à Liga Blumenauen,e de Fut",}) .. l_.
terido ocupado os ma1s djvE:r�og

.cargo-::, recebendo talnbé'(!1 ;l à� fj_
eH missão ·e�11 19�:J de s\.lh.stítl.lir o

então presiden�·e :13qu,']a c·poco,
.

para lógu e!"T� �;eglltd:.l, enl mi!l ço .

de )951 ser eleito PreSidente P9-./ra o biênio de ia51-'3:l, tendo IJ5S-

Canetas Paa�ker e Sbeafter lt8

RelÓgios de mesa e parede, de bol

Quilates ·nó maIs fino acabamento

.Jóias - Relógios - Artigos par;..
'.

Objetos de· adorno em gel'al .._

â 15 de Novembro, 828
BLUMENAU

mais afamadas mareae.

pulso e .Despertadores de to

das as filarcas· Alemã .

-e. Suiça

: - �lianças de todos os· u�os

Y.. sempre vê

I
C-BS.2'i7 UM PRODUTO SOU Z A C R U Z

.'

BLUMENAU: 20-1"1954

Zezé Moreira em aulentica maratona
RIO, 19 (Mertd.) - Ain- a São Paulo, donde rumará

da qU€ já tendo em mão a: para Uberaba, onde, quín
indicação dos elementos: ta-feira jogará o Flumínen
com que poderá contar pa-l se. E já no domingo, Zezé
ra a formaeão da . equipe, Moreira deverá estar em

bràsileira �do campeonato I porto ALgl'ê, para obser
do mundo, com ° Chile e I var a forma cios jogadores
co;n o Paraguat, Zez.é Mo-I Paunlinhu e Salvador, já se

rerra continua realizando lecionados e de outros ele
ativo trabalho de observa-! mentos iocais qUe por ven�

ção. tura, possam vir a ser utéis.
Como se observa, reali

za o t-2cnico brasileiro ver

dadeira maratona;

Assim é' qu�, depois de
t'er estado em São

. Paulo,
onde foi por iniciativa dos
nossos confrades do "Diá-
rio da Noite", Zezé Morei-I

.

ra �stev.e, domingo, em Be- II Frãf!ll.e�a �Ii!. ge�l'al II
lo Horizonte, a convite da II VINHO CREO:sO'lADO II
FMF

' . t· d III an..VEnu.
, e aI. aS�ls In o o el:" ..�_.,contro Mmnl'os x

FIUml-I{···
.

nense. Em s'eguida o técni- A N UNe lOS
co nacional irá, novamente N E S T E J O R N A I.

'í err:l .. med(oso. • •

• iôdo para o sangue!
• fósforo para o cérebro I
• éáfcio paro os ossos!

·t.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Graças ao esforço conju
ga:io, cooperação e alta com

.preensão, de seus sócios <�

o trabalho inteligente e pu
tríôtico da sua diretoria, .)

Clube Náutico América
vem ocupando lugar de me

rs_�ido destaque eu tre os

grêmios sociais e esporti
vos do Estado, motivo por
que os seus dirigentes, ten
do á frente [) seu dinamic<l

presidente, sr, Sebastli'ío
Cruz, estão empenhados na

cámpanha d<e, em futuro
muito próximo, realizar
�;eus 'Objetivos maXImos,

quais sejam, a concretiza

ção das obras de constru
cão da nova séde social. A

propósito da fésta de coroa

ção da Rainha do C. N. A

Ínérica, públicamoos, a se-

o menino encontrou o desti_! p:b qUe recebeu o garoto u;

nll.tario: bebericando numa das
r
ma boLtn,da de João Lins Ma.

bodegas locais, em estado :1- I
rínho. Amedrontado e remo-

vançado de' embriaguez. f endo a humilhaçãc, salu-.; ga,
Recebendo o presente .:_ I roto correndo para a casa, ten '

prossegue a nárratíva do me- i de antes, no caminho, compra
nino - João Lins �arinho se I di) uma faca.peíxeíra, Na re

pos a profer-ir insultos 'ao vi- ! sdencla relatou o sucedido ao

garfo, tio d;J Portador. Os in- padre, seu tio, mas não lhe f:l_
sultos teriam sido repelidos (C"ncllli na 2.� pág tetra S)

,

Rompidas a� linhas re

beldes na Indo-(hina

Dúvidc.s Sôbre O Depoimento
Do Pad:,e Acusado Do Grime

,
o

'

ca'Sociedade de grandes
-- Teria mesmo assassinado o agressor do" sobrinho

tradições, batalha de �o- NATAL, 19 (Merídfonal ) - Policia desta capital, degnado
+iento por um grande obie- Atendendo a ordem verbal elo! Para proceder o inql'.'Õ'rito e os

tivo: - A construção de I [uiz de preito de Santo f\nt:;l-I tenentes José lY1ar_nh1. delega
\ ra-séd

.

1 Ih r mo,
estiveram nesta capital o : d: de Parnamirím, e o dele-

sua. no,:_a se e SO?l.a, ve .a, padre Benjamim Costa

sam-I gado
do município de Santa

aspiraçao da familía amerr- ,paio e um seu sobrinho menor, Cruz, este com o objetivo de
cana. Batalhando para a \ detidos, naquele .n;lU_nicipio, 3;- gananttr a pessoa do padre

, concretizacão deste sonho! ct!sado-s d,o homícídío de Joao

I
Benjamim, em vísta do ambí..

.' . . I Lins Mar nho.
o, ente de animosidade criado

temos a figura línamica do l

I O reverendo e o menino via naquela cidade. Foram cons,

I
atual Presidente senhor Se- jaram em ccmpanhla do dele-I títu'dos dei)::ns,ores dos aeu-

bastião Cruz, que já deu GS � gado de policia de Santo An, sados ,_s advogados Oto ele

A s�-"as c: inado' ,

-O elesord'eir00I tordo. o tenente Luiz Gonza- Brito Guerra e João Medeí,
_

'

(Conclue na. 2,a págIna. Ietra KJ go, titular da I-a Delegacia de ros Filho, '

OUVIDOS SEPARA.

� niões Ilernadas dos 4 ���i;�i���t�!i�::!: cle revolver ao agredir
chanceloeres nos 2 SeIOreSII��a���ff�l::!mOt����'oc��= Ocorrello crime na tendil,ha

paradamente o garoto e o S3.- RIO
.

I
cerda te sobre o crime. Segun, .

' J 9 llVIer:d.) - Co' Roberto Fragoso, d'e 23 a-

.
do informação do sr. José Ba, nhecido desordeiro e assal- nos e Benedito Lino Ferrei

po� de mnl�lere� encarrega, j E�, .

UU. informou que o e- tlsta Emerencíano, contou f) fanfe foi morto na Favela ra vulgo "Dito", de 29 a-da" do serviço (te Iimpeza de I xército está guarnecendo de menino que pelas cnZe horas dEI t
' . .

'

ra minicio
_ �s. atividades no mobilía 150 de suas 100 salas.

'I do dia 7 do ccrrente, na c': o sque e o, as prlmelr�s nos, morador no

elll:r�ne ed .flClO, 'de pedra de I �uase todos o.s moveis ha dade de Santo'Antonio, o seu horas de ontem, Aprovei- Candelaria, em
Berlim OCld2nt:1. e �o ma�-I

VIam sld� retirados do. ,II}es- tio, padre Benjamim, manda- tando o período prê-earna-
mor-e branco, ct_ B�rh� Dr;: me- depo s que os s_ov!etIcos 1'3-0 ao Correio. No camínho.

I valesco, varias Iarapios se VARIOS ASSALTOSental!_ onde se realizarão ,:" abandonaram a Comissao, a entretanto, o garoto foi inter-. ..
,

-

reum�es .dessa cO!lferencla12o
de março de 19413. eeptado por deterrniriado eída eonstituiram em um bloco, Agindo assim, os melian-

quàdrlpartíte, a partJr ode se. ..,' -T-- dão, pedindo fosse portador I fazendo-se passar por fo- tes conseguiram assaltar di
gunda.feíra proxima. � !'lEShS SOB t lU de um presente destlnado a liões

PREPARATIVOS TEC MURAL o

T -

L' M" I O '

.

N-ICOS
'

.

I A' frente do, S'-Fo de Coi _

•• oao �n� arm 10. pr·"SI�n Entre estes. se encontra'
o

. I.' d'
il ti

,_
11

I te conslSt a de pedaços de ga-! 'R b 'B'Ao mesmo ten:vo, pl_rl�os' ellonCJaS, on e os chance=res; linha assada, qlJe deveril1m vanl u ens aílsta dos

das_ quatro grandes potencIas [Continua na 2.apág. It!tra F. 'ser saboreadüs com cerveja. Santos, de 23 anos, Jorge
.estao t;mprenhados nos prepa-
rativos técnocos, inclusive, se.

p
_ .

�:!��:�;���;��!�a��:J�l;��!li; o rorrogaçao p ,O r ma I S um

te:;'�������dOd�:C�r�i!�a���llan o da Le I- do Inq u II1II111""0 alomoveis para o gigantesco e- ,

������, �ct�m��::�i�IT:t1n;e J� o

o •

;�n:;f��' :,:s;�e:�������? ac�� Em sigilo o plano de Valorizacão da Amazonia
B::>rltm e um funcJOnarJO dos I ,

Srta. ZENIR REBELO
p.ila memoravel fésta da, nia da sua coroação:
corriacâo da Rainha do sim- "Exmas. Autoridades o

pai ico Clube Nautlco Amé:
rica, que, inegavelmente,
vem mantendo o seu pres
tigio e as suas glóriosas trs
d ÍI�,í€s sociais e esportivas
óf:ffi Blnmenau. o

�

BERLIM, 19 (UP) - Co
meçaram hoje a ser Posta .e
boas c_ndições os dois edifi;
cios onde deLbertará alterna,
darrscnte, a Conferencia dos
Ministre: s dos Estados Unidos,
Grã-Bretanha, União Sov'iétl
ca França. Numerosos gz-u,

NOVA YORK. 19 WP) -

Enquanto o mercado mundial
do café esp�ra que continue a

tendencia altista nos preços do
produto, pàl'a entregas futuras
po comércio local, baixaram
h"ok pela segunda vez conse

cut Vã'
As entregas futuras' de ca-

fe!, Santos, vereie, p�rderam
hoje outros 200 pontos (dois
('prltav':s de dólar), tal como
.<:t'xt:1"feira passada.
Circulos informados

RIO, 19 (M",ridional) - O repre�;!:ntant.e ::!é.rioca, jL1.l- chegU02 desacompanhada de
Durante a ra:�;JÍda sessão de

on_\
ti ficando a jnic�ativa, s;ilellta :estudo previo daquele .çrgão�

tem, ccnsagrada á memoria que as eleÍçõ<s tio outubr') ti"'- cm cbediencia' ao paragrafo
do d,'?putado Mario Altinn, a v.'rão arrasla:- ao:. ,espect:voE 2.0 do art. 205 da Constitui ..
Mesa da Camara recebeu ('s, Estados a maioria dos deputa- ção a Camara ou o Senado

l
prim(!')'os pr.Jje1os do período do::;, deixand'o, af'Ím, a Camal::t sol citará ao Conselho Nacio-

11,egoslativo extraordinário do H!m quorum Para del!br'!nr nal de Econ-:m'a, as sugestões
i Congresso. dmante largo 1:�mDo. A fim d'� que considerar necessarias ,ao
j O �11'i;Tleiro p:-0j':.'t::. n che- (:',T,u:r qualqu(!l' surpresa que examoe da materia.

.

1 gar á 1.'1:-sa era de ;nícoiativa poderá decorrer a situação PARA EVITAR SUR.
: d<1 dis1i�lt:nte trabalhista Gur- entend.eu de iJ"m alvitr� tru_ PRESAS SOBRES.
�;c-l do Amaral, v'sando p1'01'- tal' desde já da prorrog'lção

I
SALTOS

.

rogar p:>!' um ano ,a vigencia I daquela lei. que c�:nsidera 011_ Na justi:l'icação do pre,j!2to
: da Lei do Inquilinato qUE' ex- dispensável à defesa da econo- da n')va lei complemlêntar da
pl!'!:! a 31 d) dezembro de 1954 mia do DOVO, Já tão martirOza_ Constituição da República, o

___------- '___ do pelo alto custo da vida,
.

'

LEI COMPLEl\'1EN'- (Conclui na z.a pil.gina letra. C)

Aumento elo preço do café no estrangeiro M�;'�ho'd1el'�iil��i�:cI�",:
Osvaldo Orico. que dentro de

em virtuc/e elos c/anos causados pe.Ias neaclas �:C;��;�i�::e�:��:�!::;:
;J. nÍstro economico. Esse repre-

Não há clima para reedição do proJ·eto Gillete �21�t��j�C�����c1���t��:���
de marcar a sua' despedida
com varias pro:;jetos e um cUs_
curso de analise da situação RIO DO SUL. 19 (Do

cor-I
te informados, a primeira :I::'�3-

nacional. Esse discurso, pro. respondente) -:- Vem sendo ta a ser patrocinada pelo SE.
vavelmente, será pronunciado anunciada para os próximos sr, em Rio d;> Sul, terá coma
hoje ou amanhã. dias, a realização da la. .reS- atração principal, empoIgan

O projeto ont\?m apresenta- ta >operária, ·patrocinada pelo te corrida de bicicletas, ,com
do regulamenta a aplicação Serviço Social da .Indústrm valiosas medalhas a serem a
do art. 205, da Constituiçã.o - SESI. ferec:dflls aos melhores elas-
Federal no tocante ao, Conse_ . Recem nomeado Assistente sificados.

. o

lho de Economia. Declara o Social do SESI. em Rio .do
.

E assim, Q SESI, que tem
projeto que todas as medidas Sul, o sr..Walter Roussenq na :pessõa do sr. José Zimmer.
de ordem economica que O- go Primo estâ elaborandÇ} um ó· mann, um encarregadtl concio
w:'rn.;J encaminhar ao Congres timo programa, com competi. de suas responsabilidades a
so s?rão antes submetidas ao ções doversas� com ,::l objet}-, quem restá afeto iQS serJiçQs
C:mselho que sobre elas eml-' \"0 de.propor(!!-onar aos opera- do Nucl.eo instaládo em Rio
tirá parecer. Quando qualquer rios, festividad.es f,ão do agl'a- do Sul, inicia sua camPanha
mensagem sobre assunto rele_ do geral.

'

tamb:m 110, setor das distra-
pã.lilna J"�7a D) vante do dominio economÍco Ao, que estarYlos feguramen. ções para o operariado.

o

------ __-----------'---------_:_---'_.:._;__.:. -'_.:.-'..;_,._ _.:._.:._ ENLACE CLE'A-SANDOVAL
Consftuírá, sem a menor

dúvida, acontecimento dos
mais sígnifícatívos nos meios
sociais riosulenses, o enlace
matrimonial, no próximo sá.
bado, d.a gentil senhor'nhH
Clé.. de Araújo Mac.edo, c(im
ü ,'Ir. Sandoval Rodrigues.
A noiva é filha dó estima"

dJ casal Otacilío-da. Zenaide
<l� Araujo Macedo, o qual
dp.sfrut:l de vasto círculo de
amizades em fada esta vasta
região. !leis o Sr. Otacilio
Macedo, abastado fazendeiro·
é hã vários anos 'nfluente
ch�fe políÜco, onde milib nas

íile:ras d� Partido Social De�
mocrático.

.

O noivo é filho da .exma.

sra, vavu. Maria Rodrigues,
1'I'sidente ern Goian'a, Estado
de Goiás.
A cerhnonia reHgiosa rea

lizar.se_á às 10,30 horas. na
Igreja Matriz de Rio do'Sul. 'jGratos pelo convite com �

. que n.:s distinguiram;
.

queré!
mos nestas

.

linhas, cumpr:� Imentar, os noivos .e seus dito.
sos paIS, com votos de inin-
terruptas fe1icldlld�$, .

HANor, 19 (UP) - Tanks
e canhoneiras fluviais francê_
sas rom:'eram h�je a linha
que Os reb'21des 'haviam esta�
beleciclo através da Indo-Chi
n 1, c ch.?garam a dez quilô
metr.s dc TaLnk, na frontei
ra Railandesa· As forças blin_
dadas francÊ'8as- avançaram
ôniem mais d'e trfinta quilô�
metros. sendo acompanhadas
pelos barcos de patrulha que
subiam o l':O M:kong.

�'ETlaLII
.1�IRI[aIR�

linda laraglda ii bailarina InJte

fé Horácio Cintra Leite.
FonJes intel"�ssadas lOf'ilis

são (;.:, G�jnião qUe nã·) sc· po
cl� espetar uma mdh,.>riao ;,'11'J
:�"IU d:! situação, p·Jl'que C.;,

ta \'t nl sendo ehborada há
.tlll:'; <lI' [inco &H·S e, C!1.r:gou
a u;;: u tudo cU� crise, pela �;('r
clu P'd úÜ da. colhe.ta brasl
,l :rJ,

NENHUMA REPEJl
CUSSAO

WASHINGTON, 19 (DP)
De Harry Frantz - As lloti�
das de que os peritos d'a Co
missã.o de Agri.culíura do Se.

Agrediu a rival a golpes
de . faca e foi condenada

produto e sua tendencia altis
ta se manterão, enquanto :1

-produção continuar sendo me

nor que o consumo,

p', r este motívo stC atribui
mu ta importancia á proxima
Conkrencia Mundial do Café
a iniciar-se este mes em Curi
tiba.
A imprensa local comentou

neste fim de semana, a situa
ção do café, e prognosticou aI
tas importantes, que alcança
riam em algtms casos a m:lÍS
de 20 por cento do preço 11'-'

v�a·ejo.
O homem da rua ve t:3.m.

belu com preocuPação qUe "s�

ta alta provavelmente furá
que ;súa habitur�l )(l'cura de
café suba d;: 10 para 15 cen_
tavos. Há uns seis anos. a xí
cara de caié custava apenas
5 eel1t�vos ..

A situação do imp.ortactor
norte+::nnerican,} piorou, não

RIO, 19 IMel'idkmal} O dono do cúmpanhe'l'o, Anete sÓ devido fi eSC3SS!?Z do pro�

jllíz da 16.a Vara Crirl1inul rumou pal'a a reside-ncin dp dnto'. motivada principalmen.
4·ondenou,. ontem, a um ano e Maria da Penha, na avenida te pelas geadas que arruina�
do s nlésPs de reclusão, sem Nossa Senhora de Copacabn-

ram grande parte das colhei

(lin,ito fi ".:lul'sis" a builru'ina na, {), apartamento 303, ira- tas b1'1sU€'iras, como pfJrque
Al:,'.te' Soares Bezerra, uten- ",ando com ela violenta dís- se abr'l'am novos nH'l'curh:n
dendQ assim as ponderações do cussã �:. consumidores de cafi'.

pl'mnotor e do auxiliar de aeu Em meio à alteraC'ão. Anete EUROPA
s�ção, o c!iminali�ta José Ba- saCOl! de lima iaca e d,::'sferiu

I
Os paIses .europeus, ao 111?

slh: da Silva JUnior.

I
v3rios golpes na ríval, fugindo 1horar sua ec·�nomia, corneca_

An�te é acusada de havei e msegnida. ram a im!)ortur quantidades
�igred:do a golpes de faca 1I111!l CONTIN1JA FORAGIDA consideraveis de {'afé brasilel_
f.,1ll companh21ra Mari_?- da Apesar de ter sido condena� 1'0. alimentandv' �ls;iim a pro-
}lenha lVIenczes, ('ln ln de :1- ela. Alrte ainda continua em CUT<l m�mdial.
��oslO de 1952. I berdade. pois está foragida, O Brasil prometeu fazer to

,
O _fato t�ve grande }'eper- em local ignorado· Ao profe� do o' passiveI para aumentar

el1il�mO' na e�oca. Aneie e 1VIil_ rir sua s2ntença. cond.enand·:>- sua produção .e "ri�al.lilitar
,'ia da P:nhJ eram rivais no a a um ano e dois meses de suas plantações". pm'a

cont'-Iamor: s:ndo am�ntes do cl_l- reclusão, Q magistrad-:> deter. I nuar forn>ecendo e.o mundo
ml..rclar�o FranCISco EUgClllO n�inou qUe se oficiasse á Sec- e;:;nsumidor a maior part.::! do
Sarmuttt, çao di:: Capturas Recomenda- café de qUe neces;;ita, segun.
Este .abandon-:u a .primeira das, nO,sentidQ de que s,eja e- do declar(lu, a 31 de ctezem. Rua 15 de Novembro -- Esquina da Rua Pe. Jacobs'

para VIver c<?m MarIa de Pe� I f€tuada a prisão da agresso_ oro ultimo, a pres:d:entc do
uha, Enfurecl&a com o ab:ln� m. I:il!"eau Panamericauu do Ca••••••••a••Illlr:�_M!l••••_

buem estas baixas a "flutu:l
ções orónrias c normais do
comél:cio" .

Em circulos cafeeiros brasi.
leiros destu cidade se .estima
que essas' pequenas bu'xas se

devem a que "0 comércio está
;::gindo com maior cautelu" de
pois de haver comprad.) mui
tas rC92l'Vas nas ultimas s.emu
nus.

SENHORES
AGRICULTORES

SITUACÃO GERAL
Nestes mesmos circulos se

atrÍ- afirma que a situação geral do

Acabamos de }'ecebei· no
va ·foemessa il{'fstes afa
mados Tratores Cana-

. deuses - adquira agora
{I vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
cões.
�

Solicitem-nos lima de�
mOllsh-n�iio S('n1 t'ompí'O
misso.

..... COMERCIAL VIEIRA BRUNS
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